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AdderaCares dotterbolag Komikapp utser 
Johanna Odell till ny VD

Styrelsen i Komikapp AB (”Komikapp”) har idag utsett Johanna Odell till ny vd för Komikapp. 
Johanna kommer närmast från rollen som försäljningschef på Abilia där hon ansvarat för 
Sverige och den internationella partneraffären. Abilia är ett dotterbolag inom den noterade 
MedCap-koncernen. Johanna kommer att tillträda som vd under januari 2023.

Johanna Odell har lång erfarenhet från ett flertal ledande försäljningsroller inom bland annat 
medtech-, telecom- och säkerhetsbranschen med fokus på att utveckla 
försäljningsorganisationer, skapa nya affärsmöjligheter och tillväxt. Johanna kommer närmast från 
rollen som försäljningschef på Abilia, ett bolag som utvecklar och säljer hjälpmedel för människor 
med kognitiva utmaningar.

”Jag är tacksam över förtroendet att få leda Komikapp. Jag har sett bolagets styrka i framförallt 
skolan och omsorgen och jag ser fram emot att fortsätta skapa tillväxt i bolaget tillsammans med 
teamet. Ett team som delar passionen om att hjälpa personer med särskilda behov”, säger 
Johanna Odell.

"Johanna har lång erfarenhet av att leda olika försäljningorganisationer. Hennes erfarenheter från 
Abilia och tidigare roller är mycket värdefulla i arbetet med att vidareutveckla Komikapp med 
fokus på tillväxt och högre lönsamhet”, säger Hugo Petit, tillförordnad verkställande direktör för 
AdderaCare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hugo Petit, tillförordnad verkställande direktör AdderaCare
Telefon: 0707 78 71 96
E-post: hugo.petit@adderacare.com

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera 
innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren 
ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt 
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First 
North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt 

, +46 (0) 84638300.certifiedadviser@penser.se
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